
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – 
ΚΔΒΜ ΙΑΣΙΣ - Edify Centre 

Με την Πολιτική αυτή σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε αναλυτικά με ποιον 

τρόπο και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που σας αφορούν σε σχέση με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΔΒΜ ΙΑΣΙΣ – Edify 

Centre, στα οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε καθώς και τις ενότητες που θα 

επιλέξετε, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε. 

 

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ; 

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ (εφεξής η «Εταιρεία») θα είναι ο κύριος υπεύθυνος επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, ενδέχεται να 

γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που 

περιγράφονται παρακάτω σε άλλους συνεργαζόμενους τρίτους προκειμένου να 

επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο άτομό σας 

στον βαθμό που επιτρέπεται τόσο από το νόμο όσο και από τη συγκατάθεσής σας. Οι 

εν λόγω τρίτοι αποτελούν τους εποπτευόμενους φορείς της Εταιρείας (Υπουργείο 

Υγείας, Εργασίας, Παιδείας, κτλ.), τους φορείς οι οποίοι συνεργάζονται με την 

Εταιρεία (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) , Δήμοι, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, κτλ.), καθώς και 

εξωτερικοί συνεργάτες μας όπως ενδεικτικά εταιρείες επαγγελματικής δικτύωσης, 

εταιρείες παραγωγής, χορηγοί, marketeer και άλλοι. Επίσης η εταιρεία δύναται να 

μοιραστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που 

περιγράφονται παρακάτω σε (αναφέρονται ενδεικτικά): εξεταστικά κέντρα και 

φορείς σχετικούς με τα προγράμματα voucher, πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, 

θυγατρικές τους εταιρείες και επιχειρήσεις. Η Εταιρεία  διατηρεί τον έλεγχο και 

παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και 

για αυτό το λόγο χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα προστασίας όπως απαιτείται από 

την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την 

ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

2. ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 



Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων 

που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, για όλους τους 171 τρόπους της Επεξεργασίας, όπως 

ενδεικτικά, η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, 

προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε 

τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή 

προσωπικών δεδομένων. 

3. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ; 

Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με εσάς, θα συλλέγουμε μόνο δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που απαιτούνται για την εγγραφή σας στην φόρμα επικοινωνίας που 

έχεις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας αποκλειστικά και αναλογικά με τους σκοπούς 

που εκτίθενται στην παράγραφο που ακολουθεί. Αυτό περιλαμβάνει κάθε 

πληροφορία που μας παρέχετε απευθείας μέσω της φόρμας που θα συμπληρώσετε 

και κάθε πληροφορία που προέρχεται από την επικοινωνία σας μαζί μας.  

Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, επίθετο, αριθμός κινητού 

τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), ημερομηνία 

γέννησης, περιφέρεια κατοικίας.  

4. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ; 

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα όπως απαιτείται σε 

σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας και ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς (εφεξής 

«Επιτρεπόμενοι Σκοποί»): 

● Παροχή υπηρεσίας υποστηρικτικά και συμβουλευτικά αναφορικά με τη 

διαδικασία υποβολής της αίτησης λήψης του Training Voucher δηλαδή της 

επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης για την λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και 

πιστοποίησης από πιστοποιημένους παρόχους. 

● Ενημέρωση αναφορικά με την ανωτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης καθώς 

και επεξήγηση. 



● Παροχή υπηρεσίας υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

σεμιναρίων.  

● Ενημέρωση για δράσεις και προγράμματα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, εκπαιδευτικά ή μη 

Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για 

τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας επηρεάζουν ή για τη δημιουργία 

προφίλ, πλην των όσων περιγράφονται ανωτέρω. 

5. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ; 

Διατηρούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα προστασίας προηγμένης 

τεχνολογίας σύμφωνα με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή εισβολή. 

Τα εν λόγω μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων 

τεχνολογιών και διαδικασιών σχεδιασμένων για την προστασία της ιδιωτικότητάς 

σας, όπως ασφαλείς διακομιστές, τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση SSL, όπου 

κριθεί απαραίτητο. Θα τηρούμε πάντοτε αυστηρά τις ισχύουσες νομοθετικές και 

ρυθμιστικές διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με επιφύλαξη των προβλεπόμενων από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 

Δεδομένων προϋποθέσεων, μπορείτε να ζητήσετε την πρόσβαση, την διόρθωση, την 

διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού 

χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να εκφράσετε την αντίθεσή σας στην επεξεργασία ή να 

ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε 

αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και τα οποία 

σας αφορούν. Αν υποβάλλετε το εν λόγω αίτημα επανειλημμένα, ενδέχεται να σας 

χρεώσουμε. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα άρθρα από 15 έως 22 του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ για λεπτομέρειες σχετικά με τα 

δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας. 

Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιτήματα, παρακαλείστε να στείλετε μια 

περιγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέροντας το 

ονοματεπώνυμό σας, και την ημερομηνία γεννήσεώς σας ως απόδειξη της 



ταυτότητάς σας, καθώς και το πρόγραμμα στο οποίο προσφέρατε εθελοντική 

εργασία στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Μπορεί να χρειαστούμε πρόσθετη 

απόδειξη ταυτότητας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας 

από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το αίτημά σας και 

ενδέχεται να συζητήσουμε μαζί σας για το πώς αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί με τον 

καλύτερο τρόπο. 

Αν έχει ζητηθεί για συγκεκριμένη επεξεργασία η συναίνεση σας στην επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή 

σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, δηλαδή η ανάκληση της συναίνεσης δεν 

επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συναίνεση 

πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσης, θα μπορούμε να 

επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον 

υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. 

Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια καταγγελία, 

επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να 

διερευνήσουμε το ζήτημα. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή 

πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως 

ορίζει ο νόμος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή 

προστασίας δεδομένων στη χώρα σας (www.dpa.gr). 

7. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ; 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγραφούν όταν δεν 

είναι πλέον εύλογα απαραίτητα για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς, ήτοι για όσο 

χρονικό διάστημα διαρκεί η διαδικασία επιχορήγησης με επιταγές (voucher) 

κατάρτισης ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου εφαρμόζεται) και δεν 

υποχρεούμαστε από τον νόμο, ούτε άλλως επιτρέπεται να συνεχίσουμε να 

αποθηκεύουμε τα σχετικά δεδομένα. Ειδικότερα, διατηρούμε τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σας όταν αυτό απαιτείται προκειμένου η Εταιρεία να 

διεκδικήσει ή να αντικρούσει νομικές αξιώσεις μέχρι το τέλος της σχετικής περιόδου 

διατήρησης ή μέχρι την οριστική διευθέτηση των εν λόγω αξιώσεων. 

http://www.dpa.gr/


8. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η παρούσα πολιτική προστασίας ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2022. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε κατά καιρούς την 

παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να αποτυπώσουμε τυχόν αλλαγές στον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή τις 

μεταβαλλόμενες νομικές απαιτήσεις. Οποιεσδήποτε τροποποιημένες πληροφορίες 

στη Πολιτική Προστασίας θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας μας ή όταν καταστούν διαθέσιμες σε εσάς με άλλον τρόπο. 

9. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε 

συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, 

επικοινωνήστε με το Νομικό Τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  legal@iasismed.eu,  

ή στον τηλεφωνικό αριθμό 2108655039 . 

mailto:legal@iasismed.eu
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